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ANEXO VII

Lote Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca

00001 6,000UN

Lote 00001 BEBEDOURO
:
classificação c - máxima classificação em purificação de água e
remoção de cloro*
1.preserva o flúor para a saúde bucal
2. bacteriostático - câmara de carbono ativado com prata
coloidal realiza o controle microbiológico, impedindo a
proliferação de algas e bactérias
- alta capacidade de refrigeração, por compressor com
evaporador (serpentina) direto na água: gela mais rápido
- super econômico e ecológico! - purifica até 3.000 litros de
água, o equivalente a 6.000 garrafinhas pet
- Água super gelada (5 °c) com baixo consumo de energia
- volume do reservatório de água refrigerada: 2 litros
- controle externo de temperatura da água gelada
- isolação térmica entre água gelada e natural
- utiliza gás ecológico
- serpentina recoberta com material aprovado pelo fda (10)
instalação simples e filtro fácil de trocar
- segurança e qualidade da água certificadas pelo inmetro
- suporte tipo “coluna” e suporte de parede disponíveis como
acessórios
- baixo ruído
tipo de água: natural e resfriada
compressor: não
sistema de refrigeração: sim - eletrônico
especificações técnicas
cor: branco
potência (w) 80
capacidade do reservatório 2 litros
tensão/voltagem bivolt
conteúdo da embalagem - 1 purificador de Água com sistema de
refrigeração eletrônico bivolte – branco
garantia 12 meses
dimensões:
altura aproximadamente 46,00 centímetros
largura aproximadamente 32,00 centímetros
profundidade aproximadamente 38,00 centímetros
peso aproximadamente 5,50 quilos

00002 10,000UN

Lote 00002 VENTILADOR
de coluna, 60 cm, turbo, mínimo com 03 hélices, 03 velocidades
no mínimo, oscilante, inclinação regulável, voltagem 110v, cor
preta, garantia de 12 meses

00003 20,000UN
Lote 00003 VENTILADOR
teto, mínimo de 3 hélices, 03 velocidades,    voltagem 110v ,
garantia de 12 meses

00004 20,000UN

Lote 00004 VENTILADOR
de parede, 60 cm, turbo, 06 hélices, regulagem de inclinação,
voltagem 110v, cor preta, controle de velocidade, garantia de
12 meses
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00005 5,000UN

Lote 00005 LAVADORA DE ROUPA

-. na cor branca.
- capacidade até 10 kg a 11,5 kg
- tensão de operação: 110 volts,
- funcionamento totalmente automática capaz de realizar ciclo
completo de lavagem, compreendendo: molho, lavagem,
enxágue e centrifugação;
- programas de operação, conforme quantidade de sujeira das
roupas e tipos de tecidos;
- dispenser para sabão em pó, amaciante e alvejante,
- seletor com 4 níveis de água;  garantia mínima de 12 meses;

00006 7,000UN

Lote 00006 MICROONDAS
, de 26 a 30 litros;
painel digital ou superior;
função descongelar;
trava de segurança automática;
prato giratório;
no mínimo 5 níveis de potência;
110 volts ou bivolt;
cor branca;
garantia mínima de 12 meses;

00007 2,000UN

Lote 00007 FOGÃO
de piso automÁtico com 4 bocas e com forno  cor branco;
tampa: vidro total temperado - resistente;
forno autolimpante;
voltagem: 110v
garantia mínima de 12 meses;

00008 1,000UN

Lote 00008 REFRIGERADOR
tipo frigobar
tensão de funcionamento: 110 volts,
volume de 117 a 122 litros;
refrigerador e congelador acoplados;
pés ajustáveis para obter o nivelamento adequado;
prateleiras e local apropriado para garrafas;
termostato para ajuste de temperatura;
garantia mínima de 12 meses;

00009 6,000UN
Lote 00009 FERRO DE PASSAR
, a seco, base de alumínio polido, voltagem 110 v. garantia
mínima de 12 meses;
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